W Accenture Strategy wiemy, jak technologia zmienia przemysł i istniejące modele biznesowe. Dzięki
temu potrafimy wspólnie kształtować przyszłość naszych klientów. Pomagamy wytyczać nowe ścieżki
rozwoju. Budujemy strategie biznesowe, technologiczne i operacyjne. Dostarczamy klientom
wymiernych korzyści. Wspólnie projektujemy przyszły sukces przedsiębiorstw.

Kluczowe obowiązki:
Zadania i obowiązki w zespole Accenture Strategy uzależnione są od specyfiki projektów, jednak
skupiają się głównie wokół: wsparcia Klienta oraz zespołu w pozyskiwaniu i analizie danych; analizie
przemysłu/rynku oraz konkurencji; badaniu nowych trendów na globalnym rynku (np. wpływ
technologii cyfrowej na transformację modeli biznesowych i operacyjnych, analizy finansowe oraz
rozwój case’ów biznesowych oraz modeli finansowych). Na tym stanowisku zapoznasz się
z różnorodnością sektorów przemysłu oraz zagadnień biznesowych.

Wymagania:
- student/ka 4 lub 5 roku studiów oraz absolwenci takich kierunków jak: ekonomia, zarządzanie,
finanse i rachunkowość, metody ilościowe, statystyka, systemy informacyjne,
- bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego (w mowie i piśmie), dobry poziom innego
języka obcego (np. niemiecki, włoski, francuski) będzie dodatkowym atutem,
- bardzo dobra znajomość MS Office (PowerPoint, Excel, Word),
- znajomość VBA będzie dodatkowym atutem,
- bardzo dobre umiejętności prezentacji,
- ponadprzeciętne umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły,
- umiejętności komunikacyjne,
- wysoka motywacja w stosunku do wykonywanych zadań (podejście can-do),
- doskonale rozwinięte umiejętności pracy w zespole,
- chęć do nauki oraz ciągłego rozwoju,
- dostępność (min. 30 godzin w tygodniu).

Oferujemy:
- płatny staż (3 do 6 miesięcy), z potencjalną możliwością przedłużenia współpracy
- pracę pełną wyzwań w profesjonalnym, międzynarodowym środowisku,
- dynamiczne, wielokulturowe otoczenie,
- zaangażowanie w zróżnicowane projekty i wsparcie rozwoju Accenture Digital.

Kolejne kroki:

Dołącz do nas i bądź częścią Accenture Strategy – kształtowanie Twojej przyszłości zaczyna się tutaj.
Aplikuj online na cn.careers.pl@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez
Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i
przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie
danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego
podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy
Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o
prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób
powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek,
niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na
podstawie polskiego prawa.

